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N A fegunda Oytava da Paícoa,aos 8 de Abril do

anno de 1749- íe embarcarão no Porto deita

Cidade de Lisboa para o Reyno de Congo em An-
gola , no Navio o Bom JESUS da Pedra, e S.

Rita , de que era Capitão Jofeph Mendez Cou- -

ceiro, os Padres Miffionarios Carmelitas Defcalços ,
indo

por Prior o Padre Fr. Caetano de S. Thomaz natural de

Milheyroz, termo da Villa da Feyra ,
éíéu.Superior o Pa-

dre Fr. João de S. Anna natural deRibadul, Biípado do

Porto , com os Padres Fr. Franciíco Xavier deS.Jofeph,

natural dç Caftfôdayre , e Fr. Domingos de Santiago ,
na-

tural de Maáaíl ,Íèrmo da Feyra, edxJus Irmãos Donadosr,

olrmaõ Manoel deS.Jofeph , natural de Viiianova "jie

Manfarros, e o krnaõ Manoel dè Santa Maria,, natiaraWe

Macinhata , termo da Feyff*
t

Mandava a Santa Obediência a eftee Emb^ixaéo-

res do Evangelho, exemplares, na vidai, e doutrina , pa-

ra que com o fangue , e com, a palavra Umpaíftm #s*çar-

dos da infedilidade a cega ignorância do Gentihlmo. No
principio logo defta viagem lhes moftrou o rtiaí fuã ínconf-

tancia ;
porque lançando ferro, em Bethiem, com odeie*

nho* defahirem acompanhados das Náos dalndia, edè-

outro Navio ,
que também hia para Angola ,

de- repente

fe levantou huma taô furioza tempeftade ,
que quebrando

a amarra ao Navio , o pôs em rifco de naufragar. Serenou-

fe atormenta , e depois de alguns dias , <jfeé naquelle titio

fe demorarão , aos 19 do meímo mez lahiraô pela Barra fo-

ra ,
acompanhados das ditas Náos, que logo tomarão diver-

fo rumo ; e porque tinhaõ ventos de fervir, em poucos dias

furcaraõ a altura dallha da Madeira, aonde aviílaraõ hurna

embarcação, que ,
por fe vir furtando á nofla pelo barla-

vento ,julgavaõerade Mouros : perfegui os por algum te-

mpo , e vendo fe lhe havia a propinquado ,
amoderentados

de hum naõ pânico temor , fe confideravaõ já quafi redu-

zidos ao deplorável eftado do captiveiro. Hum dos Padres

Miffionarios reveftindo" aí; armas invenciveis da fe,.e eí;

perança coiDeos, procurou animar a todos 1

, e osexhor-
tou



tou; a que implorarem o Divino auxilio ( feria- eafo , mas
pareceu milagre

; ) porque fazendo-fe a embarcação na vol f
ta do mar t feguio differente derrota, deixando- os taô alen-
tados, que em feus ânimos naõ pódeoceupar o medo orne-
ndí~lugar.

Defta yque todos tiveraõ por liberdade" ineílimavel >
fe feguio o pedirem no dia feguinte oSagrado Escapulário de
N. SaUtiíiítna May , e univerfai Protectora a Senhora do
Carmo, todos, os que ainda npô haviaõ recebido eílapre-
ciofa prenda , em quefe dá incomparável finguíaridade ,-de-
merecer haver-fe fabricado no Empyreo, donde pela -itjef-

ma Senhora Foy conduzida
, para enriquecer a Militante

Igreja, como anuas, que por virem da Triumphante, em to-
dos os feculos feraõ vi&oriofas.

Affimforaõ navegando com tempos favoráveis, até
que lhe entrarão osintaufto$ na cofta de Guiné

; porque,
cotitavaõ fe já y de Mayo, quando pelas 4 horas da manhaá
indo o Navio com todo o panno , tocou em hum banco de
arêa na boca do Rio r a que chamaõ Caça Manfa, e os Ne-
gros o nomêaõ Caça Maça , em 13 para 14 gráos de al-

tura , fendo aqúelles.mares na opinião do Piloto limpos , e
aonde a carta lhe na&ítTdiciava bahcos.Foy a confuzaõ como
de quem fe via beber a morte innopinadêmente; as ho-
ras, e o temor accrefcentavaõ o perigo : cada hum cuidava
em lançar maõ de tàboa da penitencia ] naõ fe ouvind©
outrasvozes, mais do que confiífaõ , confiífaõ , como re-
conhecendo fe eíigano, que em todos os naufrágios tem -

poraesjfe encontra nefta o feguro porto da falvaçaòV .A--"

cudiraõ os Padres Milionários a eíte piedofo exercido

,

obrando todos os mais, a que .0 temor dava lugar , e que
pedia aquellahora

, que tinhaÕ por ultima^ pois o Navio ca-
da vez mais fe hia foçobrando. Sobe o Capitão acima, man-
da aos mareantes afferrar o panno. para íordir fobre a vaga;
mas a eííes acha occupados em lançar lancha fora^ e me-
tçndo-fe com efeyto nalguns nella , fe puzeraõ em retirada.
Ficou toda a mais gente no Navio, huns alijando fazendas
ao mar; outros rebatendo aagoada, e juntamente rogan-

A ti do
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do com as mais ternas vozes aos da lancha, osnaõdefam-
paraíTem , deíxando-os em taõ evidentejerigo^ eftesnaõ

com menos efficacia lhes fupplicavaõ algú foccorro debif-

çcuto* E nefta taõ confusa, e trabalhoza tragedia gafta-

riaõ o efpaço de hora , e meya ,
quando entre o crepúfculo

do dia foraõ defcobrindo terra , com que animados- , criarão

novos coraçoens ; participarão eíta boa nova aos marean-

tes da lancha , repetjndo-lhesas fupplicas, para que chegaf-

fem com eila ao Navio, que hia fobindo o banco defor-

ma ,
que nem já as mefmas ondas Ihecatifavao aballo

Nefte taõ apertado conflidto emprenderaõ huma
facção grande no perigo, qualfoy o fabricarem huma jan-

gada muy pouco fegura; o que vendo os marinheiros da lan-

cha , chegarão ao Navio , e nelía naõ poderão receber «mais

que três Padres Miffionarios com grande trabalho , e mayor

rifco ; pois lançando-fe hum impetuofamente a dita lan-

cha , ficou muito mal tratado f e outras muitas pefloas ca-

luraô no.mar, donde com effeito as tirarão para a ianchav

e algumas para o Navio : atirando fe hum a huma ponta da

jangada , a voltou com os mais , ficando todos debaixo d'a*

goa , a que acudindo os que poderão , a tornarão 2 voltar,

lem que pereceíTe algum* PrenderáÕ a jangada com hum
cabo a lancha

i e deita forte demandarão a terra com tan-

to trabalho
,
quanto naõ pode dizer-fe , animando aos pou*

cos que ficavaò no Navip com a efpefançade que chegan*

do aterra, voltariaõ a bòfcá los,

HftaTiaõ defviados de terra 20 braças ,
quando de

repente começarão. a apparecer-lhes quantidade de Ne-

gros em a praya , e pelos finaes , e outras demonftraçoens,

que nelles divizavaõ , fe feríuadiaõ aqueeraõdepaz;ef-

tes os vieraõ tirar em braços , metendo-fe ao mar em altu-

ra, que a agoa lhe dava pelos peitos. Chegados q foraõa ter-

ra, osobiigaraõ a pôr de ioettios , dando-lhes a maõ abei-,

jar , e pelas acçoens que faziaõ, vieraõ a entender, que

lhes mandavaõ lançar arêa fobre a cabeça ; e vendo os nau

-

fragantes
, que lhes naõ era poífivel a fugida, menos a re-

fiítencia , allim o executarão : logo os defpiraõ , e a alguns

o rize-



ò fizeraõ defcalçar ; aos que renitiaõ , .os cbngavao com a

a acçaÔ de maltratá-los com os traçados, quetraziaõ, com
os quaes fizeraõ a lancha em pedaços

,
privando os do íbo

corro, que haviaõ promettido aos do Navio. Executadas

eftas barbaridades, os levarão com violência ao interiorde

hum arvoredo , e paífado elle , os fizeraõ atraveílar hum rio

a pé, dando- lhes a agoa pela cintura ; levados a diftan cia de
meyalegoa, ahios repartirão pelos principaes, dando a

cada hum o que julgavaõ havia merecido na preza; A-
qui repetiaõ os clamores, e renovavaõ as lagrimas , ven-

do-fê feparar huns dos outros, experimentando , o que re-

cufava efta feparaçaõ , o caftigo mais atroz , e a pena

mais cruel: viaõ fruJDtrados os primeiros ílnaés de paz, ê

por iíTo perdendo aefperanças ávida, fe defpediaõ, jul-

gando , que já mais fe haviaõ de ver.

Separados huns dos outros, continuarão fuamarcha

cada hum com a preza , que lhe cahira por forte ; aos que

nâõ podiaõ caminhar, quanto a fua crueldade queria , os

picavaõ com as azagayas , que faõ huns inftrumentcs a mo-
do de lanças dizendo- lhes : Beffebefe, vocábulo , que en-

tre elles quer dizer andar de prefla. Das brenhas fahia gra-

de multidão de Bárbaros , dando-lhesa niaõabeijar, efa-

zendo-lhes diante varias carrancas , e vizagens : já lançan-

do-lhes terra fobre a cabeça ; já levantando algazarras ,'

e

deita maneira os levarão á povoação , introduzindo-os na

fuás fanzallas
,
que faõ em forma de caracol , cubertas de

terra, e fobre cubertas de palha de arrozi , humas pegadas

em as outras em circuito , defeite que todos os paren-

tes fkaõvifirshos : o pavimento de cada huma.tçrá delar-

gura 5- palmos, as portas dous, e meyo , ede altura 4.

Deita forma fe compõem a apovoaçaõ chamada Jamba*
rem Encerrados alli os captivos,lhes fecharão a porta do pa-

teo, aonde ccncorriaõ os Negros levados da curiofidade

de os verem : para o que furavaõ as fanzallas por varias

partes,

Seriaõ 4 horas da tarde
,
quando lhes trouxérao para

comer arroz cozido com peixe podre
,
que he entre elles o

A iii manti-
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CO
mantimento uíual , feccando o peixe ao Sol com eícama

,

tripas, eguelras, deixando o apodrecer
, primeiro que o

comaõ : a grande neceífídade, em que fe achavaó , vencia a
nauzea, e repugnância

, que lhes caufava taõ afcoroza vi-
anda. Acabando de comer, os paíTaraõ a outro fitio, porq
a multidão ainda Continuava com o defejo de os ver, e a
noite os conduzirão a primeira paragem. Aqui fe lhes repre-
fentou a mais verdadeira imagem da morte

, porque acharão
de novo 9 cepos > ou piloens , ea<Js Bárbaros fobrè ma-
neira adereçados com alfanges , e traçados , q julgavão era
para os degollar. Choravaõ huns, lamentavaõ outros fua def-
ventura , até que vendo -os atemorizados , os levarão a fitio

diverfo , aonde paíTaraõ a noite deitados na terra. Todas ef-
tas calamidades expèrimentavaõ o Padre Prior, emais 10
companheiros, que tocarão á efta 'repartição

, padecendo
os mais,que fe achavaõ divididos outras íimilhantes cruelda-
dades.

Em quanto fe paífavaõ eftas coufas,no dia feguinte
do feu captiveiro fe lhes oftereceo a vifta olrmaõ Manoel
de Santa Maria

, que tinha ficado em o Navio com os Padres
Fr. Franciíco Xavier de S.Jofeph, Fr. Domingos de Santia-
go , e féis pefíòas mais;caufou-lhes incomparável allegria a
lua chegada , mas enchêos de compaixão o vê-lo tão mal
tratado; pois fó trazia o Sagrado Efcapulario fobre huma
camiza , havendo-lhe tirado os Bárbaros todo o mais veí-
tuario. Defejos de faberem o que lhes havia acontecido,
delle alcançarão ,que vendo

, que o Navio inítentaneamen-
te fe eftava arruinando por hum , e outro bordo , e que lhes
faltava o pj-omittido loccorro da lancha , armarão outra jan-

gada, atando hua barrica em cadahu dos quatro cantos,e lan-
çando fe nella a cortezia das ondas; como o fluxo, e refluxo
delias era tão impetuofo, a pouco efpaço fe hia desfazendo,
e que da tal jangada tinha cahido o Padre Fr. Francifco Xa-
vier de S.Jofeph , que andando abraços com os mares, vie-

ra a perder a vida. E diffe mais que andarão errando a hu-
n)a, e outra parte por tempo de 16 horas, íem pRderem
tomar terra, o que com exceflivo trabalho chegarão a con-

feguir
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(7)
feguir depois da meya noite ; e efperando na praya , que
amanheceíTe , ainda não era dia claro, quando derão cpm el-

les os Negros , e que finalmente os levarão por força para a
mefma povoação,tratando os com aquella deshomanidade,
que dafuatyrannia fe pode colUgir.

Com eíta fortuita occalião poderão faber huns dos
outros;mas para fe vizitarem , era precifa licença dos feus

Maioraes
, que alcançavão com muita difficulade , e fahião

fempre acompanhados de huma numeroza comitiva. Heíal
abarbaridade daquella gente, que adornão os feus Pagoctes

com com caveiras de jumentos , boys , e outras íimiihaa-

tes ridicularias , â; fó o olhar para ellas^aufa híi grande hor*

ror : ião eftas fabricadas de barro a modo de nicho , e em
cada huma delias eftá todas a manhãas hum Negro aurrar

continuamente como boy, a cujos eccos acodem cobras,

e outras diverfidades. de bichos , de que dão teítemunho os

mefmos captivos -, que as vião aquelias horas f e naquelles

fitios, não os encontrando em outros da meíma povoação.

Matando hum Padre MiíTion^rio huma cobra deitas os

Bárbaros fe moílrarão notavelmente fentidos , e começan-
do a uyvar como caens , appareceo logo hum b^ndo de

aves mayores, mas da cor de covos, e lançando lha ao

ar, a Jevarão nas unha?. Tem cada hum tantas mulheres,

quantos fâoosboys
,
quepoffue, levando elles hum em

feu dote , e ellas huma vacca. Apenas ngfcem ps filhos >

os levão as mays a hum deites Pagodes , aonde efti

o referido Negro , e apprefentando-lho em íeus braços ,

lhe faz varias ceremonias com a ponta de hú boy fobreaca-

beça do refcemnafcido, e depois deitas , e de outras ridícu-

las expiaçoens, lho torna a entregar. Quando morre algum

deites Gentios, anda huma Negra uyvando pela povoação ,

para fignal de q ha defuncto, ao qual fazem hum tablado de

8 para 9 palmos de altura, em cada canto pregaõ-lhehuni

pao mais comprido , cuberto com huns panuos de alto abai-

xo , e fobre o tabernáculo poem-lhe hum banco cercado de

pontas de boy ; fentado nelle o defunclo , o apertão com,

hum panno vermelho ; poem-lhe duas das referidas poetas

A iv de
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de baixo das curvas das pernas , duas acinta , e duas ao pef-
coço, e prendem lhe huma cabra junta aos pés,, e ao lado
efquerdo lhe eftá huma Negra chorando, e foliando ao ouvi-
do^ Vaõfe ajuntando todos os Negros , e Negras da povoa-
rão , aquelles com azagayas, eeítas com huns cutelosde

- páa; ordenaõ-fe em duas fileiras, e lhe dançaõ diante, huns
rindo, outros chorando , e outros tocando tambores ) ef-
tes fogem do cadáver ; aquelles fe chegaõ para elíe , e lhe
offerecem arroz, e palhas do ^nefmo: e affim continuaõ
até a tarde, que opõem debruçado fobre huns páos arma-
dos em forma de alçapação ornado depannos, e pontas
deboy

, pondo-lhe duas juntas ao rofto , e duas azagayas,
eospéseftribados em hum andor , de que pegão logo 4
Negros, e andão a dançar^com o morto por tempo mais
de huma hora , eílando hum a pregar com huma cabra pre-
za a huma perna , á qual depois cortão a cabeça por facrifi-

00. Com o meímo morto vão pelas cazas dos parentes , os
quaes tambeni lhe offerecem huns cabras, e outros caens , ç
frangos

, que lhe facrifição , fazendo*fe-lhe huma pregação
«m cada huma das cazas. Acabadas eílas gentílicas cere-
monias , tratão de o enterrar em huma cova alta , defor-
te que fique em pé o corpo , e nos 8 dias feguintes á mor-
te eltão a porta do defuncío 4 Negras de dia , e de noite
achorar , dirigindo-fe efta domonítração fúnebre a pedir-lhe
boa colheita de arroz. Se era cazado , íua mulher faz efta

diligencia fobre a íepultura , tocando-lhe hum tambor.
Os Mantimentos , de que eftes Bárbaros ufão, fão

arr^p, frutas filveftres, caens, quecevaoemcaza, e os co-
mem compelle, cabellos , e tripas : a terra he abundan.
te de gados, como ião boys, vaccas, cabras: os porcos, e
galhinhasião em menos quantidade, e os vão trocar a ou-
tra povoação chamada de Barreiras, diftante 6logoas,por
por ferros , e miíanga

, que fão huns búzios pequenos , e
contas

, que he amoeda que entre elles corre.

Paffadôs 4 dias de captiveiro > começarão a appa-
recerna praya as fazendas, :que levava o Navio, e entre

çllas bum rico ornamento de feda de ouro , que os Padres.

Miffio-
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Miífionarios levavaõ para a fua Igreja ; com eíte.fe cobnaó

os Negros , e Negras com grande demonfti aqaô de ailegi ia ,

por feverem taõ enfeitados , de cuja indecericia rezultou

aos Padres hum inconfolavel defprazer

,

Aos 8 dias entrarão aenfermar alguns dosCaptiyos
f è

dos Religíofos oP. Fr. Domingos de Santiagp eólrmaõ
Manoel de Santa Maria ,' caufando laítima grande o máo
trato

,
que tinhaõ ,

poisnaõ felhesdaya outra couza maisí

do que arroz cozido fem outro beneficio. Deita cnfer*

midade, que chegou a malina , falleceo o dito Irmaõ Ma-
noel com notável confolaçaõ, de que morria padecendo

por feu Senhor as tyranias da quelle Gentilifmo. Eneonv^

mendaraõ-no como he ufo Çhriftaõ , eRéligioío, enaõ

lhes permittindo mais aífitencia os guardas, o ecnduzhão

para as fanzallas do feus Maioraes, acompanhando-os o

fentimento de não lhes deixarem enterrar o corpo.

Experimentarão também no tempo do captiveiro a per-

feguição dehuns bichos do tamanho detramoços^ que os

mordião de noite, e deitas mordeduras fe geravão ema
carne outros da mefma efpecie , e grandeza. Em meyo de

tantos trabalhos, e perfeguiçoens tão grandes, como pa-

deciãô cada dia entre os Bárbaros , fem que o podeílem

defcobrir para a fua liberdade , lhes açudio Deos com a

infpiração, e com a luz para bufcarem o remédio. Cha-

marão a hum Nçgro, enviarão-no ao lugar de Barreiras abuf-

car hum lingoa, que pode ir aCacheu tratar do feu ref-

gate. Veyo efte, efallando comos captivos , motivou-

lhes grande allegria o entenderem-fe, com que poderão dat

principio a fua redempção. Pedio-lhes o lingoa Cartas pa-

ra o Capitão mór de Cacheu, e Nicolau de Pinna, que havi-

ão defer os Redemptores; pode defcobrir hum tinteyro f

que os meímos Bárbaros havião achado na praya , e com
carvão moido , e fumo de limão íizerão tinta , com que

efcrevendo nas coitas de huma carta , por não terem mais

commodidade, fatiffizerão^ ao^quçbtlingoa Ihss pedia, e

fabendo efte dos Maioraes , eiBDOuioi' poder fe achavão os

captivos, o que havia de pedir por cada hum, fepartio

j para
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j)ara Cacheíi. Eráo ja* paflada^ três femanas depois da pari

tida dolingoa, e vendo que "as perfeguiçoens e trabalhos
crefcião, íem que chegaffe noticia alguma favorável a fua
liberdade, occuparão-íecomopenfamento, de que os Bár-
baros oshavião enganado, moftrando-fe ja alguns dezef-
perados de confeguirem o remédio, Acudio o Padre Prior
a perfuadir-lhes

, que tivefíem animo , e pozeíTem em Deos
toda a fua afperança , exhortando-os, a que fízeíTemhuma
novena a Santo António , e para lhes darem principio, fe
preveniffem com o Sacramento da penitencia. Aífim o exe-
cutarão, e principiando a novena ao Santo, logo íentirão
a confolacão;do Ceo , como fruto das fuás deprecaçoens,
pois havendo fahido deite fanto exercício, fe chegou aos
dez, queeftavão com o Padre Prior, hum Negro deiconhe-
cido , e abracando-os,lhes diíTe com muita aliegria ; A Deos
Camaradas , allegrar , allegrar r que là vem Jan-Carrama
comferros yj>annos , e mais fazendas

, para vos refgatar y

e perguntando-lhe aonde o vira, reípondeo , que vinha
ja a Bolor, e aífim fedefpedio* fem que foubeílem quem
era, nem otornaflem a ver.

Grandemente fe allegrarão com eíta feliz nova, com que
fe perfuadirão alguns fer o mefmo Santo Aritonio neíta
figura

, quem lha havia trazido, pois averiguando y que de
Bolor a jâmbarem >aonde eítavão os Captivos , erão 18 le-
goas, e era impoílivel o caminha-las em hua noite, e meyo
dia , menos não fendo mandado a eílè fim , nem conftar

,

que vieíle a outro algum ndgocio. PaíTados 3 dias, fe der-
ramou hua voz pela povoação , de que eftava chegado ofeu
refgate. Dobrarão- fe-lhes as guardas, elogo partio para
íipraya grande multidão de Bárbaros, onde fe -derão 3 tyros
em final de paz r e Jan-Carrama fe veyo para a povoação
acompanhado de hum Negro. Primeiramente foy vizitar
aosCaptivos , e logo naquella tarde tratou doreígate com
os Maioraes , e com eftes fepartio de madrugada para a
prayafallac.com o RedemjDtor; aili determinarão fevieíTem
bufcaros Captivos. Nefoucondiição ainda fe lhes Reprefen-
tarão os aíFeclos , de quis* o temor fe reveíle

; pois não lhes

falrou,
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faltou
,
que padecer , muito mais os çnfermos, que che-

garão a pedir confííTão, fentindo-fe mortaes com os tor-

mentos
,
que haviao padecido, não confentindcr os con-

duétores,que em duas legoas de caminho defcançaílem

,

nem por hum inftante, a que accrefcia oinfofFrivel calor,

com que psaíFiigia o Sol. Chegarão em taó miferavei efta-

do a prefença do Redemotor Duarte Rodriguez Jofeph
natural deita Çidadee de Lisboà,que naõ fufteve as lagrimas,

vendo aquelle efpetaculo cruel,que mais lhe pareciaõ figuras

da morte,que homens animad s.Eftando todos juntos,entrou

a reígata-los , o que concluio em 3. horas , ufando para

o intento de grandes-traças., e diligencias^ fendo 40 pefíòas,

as que levava o Navio perdido, foraõ os refgatados 33.

por haverem fallecido os dous Religiofos , e 4. Negros
pertencentes ao Navio, hum havia paflado para outra ter-

ra, eos 3. diziaõ elles , que eraõ feus Irmãos, eporiílo

os naõ deixarão refgatar, Hum paífageiro "por fe haver por-

tado para com elles com algum orgulho , e com menos te-

mor, foy trocado por hum hoy : em taõ pouco eflimaraò

aquella alma, que taõ cara havia cuítado aonoílo Re-
demptor.

Havend*o*fe já Recolhido todos a chalupa
,
partirão pára

Ziguichor, praça noíTa> diílante dalli 6. legoas > aonde
aportarão pelas 8, horas da noite; fahio o Redemptor^ ter-

ra pedir accommodaçaõ ao Governador o qual recebeo
aos Padres com muyto amor , e charidade , e repartio aos

mais pelos moradores, de quem receberão muy bom
agazalhado; edilatandofeahi 3. dias, osremetteo oRe-
demptor para Cacheu em huma Canoa , de que defembar-

caraõem Bojoto , terra de Gentio, aonde paffaraõ a noite y

e nefla mefma o Irmaõ Manoel de S^Jofeph > combatido por

huma febre malina , rendeo o efpirito a Deos , merecen-

do de todos os companheiros faudofas lagrimas, dsixan-

do-os naõ menos edificados dos Religiofos ados com que
fe defpedio da vida prefente. íntentavaõ leva-lo comfigp

para^gacheu , mas os Gentios lhe impedirão efta determi-

nação, nem taõ pouco confentirão , qiie o enterraíTem

alli

?*7
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alli , fem primeiro pagarem tantas barras de ferro para o
Rey, que havia de dar aliqenca. Pa&earão-fe com o Prior

em 4. barras , dous pannos , e alguma agoa ardente ; e não
querendo ao depois eílar pôr eíte contra&o

, precifarão

ao Padre Prior ademorarfe naquella terra com mais duas

peíloas , e três Negros ,
que lhe fervião de interpretes; par-

^tíndó-fè os mais por terra para Canguim; os enfermos em
redes, porajufte, quefizerão com aquelíes Gentios, eosr

mais apé. Dilatava-fe o enterro do dito Irmão por eaufa

da inovação do contraâro-fe como o Prior fe achava muy
enfermo, lhe differáo os 3. interpretes, (que erãô Chriílãos)

íicarião para a decizâo daquella cauía , e dar fepultura

ao Dèfundo ; e-elle fe foíte como havião feyto os mais.

Acceitou agradecido a offerta * mas achou aos Gentios muy
rebeldes aquererem leva-lo ; íó pôde vencer a fua perti-

nácia , dando-lhes quanto pedião, eempoder de dous com
quem fe ajuítou*, fe pos ao caminho , fem mais compa-
nhia que oreceyo, deque tomaíTem com elie diferente

rumo, ou lhefizeíTem alguma crueldade; o que não dei-

xoá de experimentar/ pois hunla vez atirarão com eile

na rede ao chão, e outras pertenderão faze lo ir por feu

pé, o que executarião fem duvida, fenão chega(Tem as

duas peíToas, que comelle havião ficado em Bajato , cont

o que já mais goftofo pode profeguir a jornada.

Chegados a Canguim aonde eftavão já os mais \ ajufta-

rãòhuma Canoa, e embarcados os três Padres Mifliônarios

com mais onze peíToas , e partindo de cqnguim a noite

pelas 3? horas da manhaã furgirão em Cacheu ; ficando

alii as mais peíToas por não caberem na embarcação. Sahi-

dos a terra , rezarão a Ladainha em honra de Santo An-
tónio, por cuja interfeqão havião bonfegu ido a liberdade,

e fendo dia claro , forão bufear ao Capitão mór, eaNi-
colao de Pinna ,

para lhe gratificarem o beneficio do refgate.

Receberão-nos com muito amor , e grandes inftanc ias, pa-

ra que os Padres Mifliônarios ficafiem em fuás Cazas ; o
que não aceitarão ; por haver naquella terra hum ífofpi-

xao 98 Padres Capuchinhos , ao qual logo forão deman-
dar,

'
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dar e acharão já a porta o Padre Preíidentô, e mais Reli*
giofos, que os elperavaõ como amor, qúé fepode etl*

tender da charidade
;
Religiófa. Aos companheiros fécula*

res repartio o Capitão mor pelas caías , dando-ordem,
a que fefoíTe conduzir, aos que haviaó ficado em Can-.
guim. Alli experimentarão de todos huma bem ordenada
charidade

, pois chegando a Praça a if, de junho , fe
demorara5 athe 26. deJulho, padecendo tíefte tempo cora
grande conítancia os terríveis effeitòs de huma febre ma-
lina, que anenhum perdo-oú ; e deita morreo o Padre
Superior Fr. Joaõ deS. Arína , dando fim a carreira de
fua perigrinaçaò no Hofpicio dos mefmos Padres, dei-
xando-os invçjoíos de felicidade , de que hia gozar por
premio defeus trabalhos. Falleceo taõbem o Capitão do
Navio Joíeph Mendes Couceiro, e outros mais , quefa-
ziao ja o numero de onze
A 24. deJulho fe embarcarão os que ja fe achavao eort-

valecidos em o Navio Noíla Senhora da Conceição , de que
era Capitão Jofeph Lopez natural da Cidade de Lisboa.
Tornarão adoecer tpdos os Captivos , e muytos dos que
pertenciaõ ao Navio , e feviaõ em eítado taõ miferavel,
que caufava laftima grande ove los padecer aquella, que
julgavaõ efpecie de epidemia , fem que fe lhes podece
acudir > aflim por falta de remédios, como demantimen-
tos. Neíla derrota tiveraõ prefente a imagem de paliado
perigo, pois o Navio fazia agoa em tanta quantidade

, que
osprecifava atirarem-lha pela efcctilha , além da que lhe
tiravaõ com as bombas. Com todas eftas calamidades che-
carão a Caboverde com 36. dias de viagem : na noite
feguinte em que defembarçaraõ , fe levantou hua tãoitn*
petuofa tempeftade, que deu com o Navio em hum ca-
chopo, e o defpedaçou

,
perecendo nefte naufrágio mais de

40. peííbas , e perigando as vidas de outras muitas l
'

Não foy baítante o favor, que osdous Padres achavao
em o Capitão mor, para quç deixafíem de experimentar
muytos e graves incommodos

, por fe acharem , hum com
febre continua , é outro com fezoens> e não haverem galli-

nhas,

$a



nhãs, nem outros vitluaes conducentes i:
para o remé-

dio da fua enfermidade, nem finalmente quem lhes fizeffe

de comer
,;
por fe acliK a Ilha inficionada de doenças tão

contagioías, qne fe encontravão pelos caminhos muytas
peíToas mortas. Detivetão-fe ahi dous. mezes , e no fim
deiies, appareceo hum Navio Ingtez, que navegava pa-
ra aÇorolyna* Nçffe fe embarcarão fomente o Padre

írior Fr. Caetano de S, Thomaz, e feu ja Único companhei;
to Fr. Domingos de Santiago, (ficando todas as mais pel-

icas nefta Ilha
? e outras emCacheu, por não terem-com

que fazer viagem , nem quem par# iíTp as fiaífe. ) Neíle
tranfporte padecerão trabalhos iguaes aos paflados -, pois

a fabrè continuava em hum , e em outro' as fezoe.ns , fer-

Vindo de augmentar-lhes a enfermidade o mao tratamento ,

<jue o Capitão lhes dava.' A 26. de Novembro aportarão

tiadorolyna, e chegados que forão a terra , bufcarão hum
Cavalheiro Inglez, aquém hião remettidos , o qual logo

inundou , chamar Interprete v efabendo delle as grandes

calamidades, que havião padecido, ainda que Herege,
moftrou huma muy notável compaixão , eos mandou pa-

ia huma çafa de paílo , aonde* eftiveíTem a fua vontade ,

Com credito,para fe lhes concorrer com a fuíTiftencia necef-

feria. Com o bom commodo, que aiiitinhaõ, fe poderão
xeítabeleçer na íaude

?
e forças , fe fe demoraíTem ipais.tem-

po, pois a bondade de Paiz conduzia muyto para efte

«íteito. Mis o grande dezejo, quetinhão de fe verem em
Portugal os movia a procurar embarcação ; e conhecida
<k bom cavalheiro a fua vontade , deu ordem a ajuílar-

Iha , eos proveo do precifo para a jornada. Aos 28. de
Dezembro fe fizerão a vela para Portugal , e nefta viagem
não lhes faltou coufa algua; excepto aquellas, de que
carecião para a fua faude, de que vinhaõ muy neceílita-

dos. Entrarão em o Porto defta Cidade de Lisboa aos 4.

de Fevereiro com húa viração muy favorável. Ao meyò
dia derão fundo em Bethlem, onde forão logo vizitados, e
fahirão para terra. Chegarão em fim peias 4, para as 5*.

hora& da tarde ao Convento de Corpus Chrifti da íua Re-
ligião

\
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lígião , tão deftituidos de forças , que íevjnhiíõ Tentando

continuamente pelo caminho, etaó desfigurados, que

eraó deCconhecidos dos Religioíbs , xaufandõ a todos hu-

ma muy terna, e fraternal compaixão-, de que muitos íe

moverão a lagrimas , e pondo es olhos no Ceo deraõ a

Deos graças , fignificadoras de piedade. Chora a Religião

com marerno affedo a perda dos 4. Filhos ,
que perecerão

,

renovando lhe eftesa memoria, dós cjue naufragarão em
outras viagens, que por todos fazem ja o numero detreze>

entre os muitos , que a Obediência tem mandado ao Reyno
de Congo , e para outras ' Conquiftas , com o íim^de pro pa-

garem a Fé Catholica, é converter as almas ao conhecimen-

to do verdadeiro Deos, que, como os feus juízos excedem a

razaôhurnana, naõ noshe licito inveíliga-los : devem-fe

temer^e não difeutir; e dizer com o Propheta: Jujlo fois Se-

nhor,e reão vojfo Juizcos Juízos do Senhor fió verdadeiros,e^

juftijicados emft mejtnos. O que aos homens parece acafo,

foy Providencia Divina j e nefte fentido fe entende , o que

dilíe ò Propheta Amos , de que não ha mal, que Deos não

faça, quiz dizer, que todos procedem , ou pendem da fua

diípofiçaõ , e providencia-, e em todas eiras occafioens naã

deve fer menos louvado, e amado , que nas de fazer mercês.

Daqui nafee a infallivel certeza , de que quando naõ fuece*

de , o que queremos , he para nolTo bem por vias , que naô
alcançamos, como difíe a fanta evalerofa Judith, Jalera

certa bóa fortuna quem no principio defejou bom fim, e
fem que lhapoífo tirar qualquer fuqceíTo com apparencia

de infeliz. Muitos intentos virtucíos tiveraõ fucceíTos con-

trários , como o naufrágio de hum S. Paulo ; a empreza de
S. Luiz nono Rey de França em Afia ; eàquesindaíenti*
mos do noiTo lamentado Rey D. Sebaffiaõ era Africa. A
verdade he, que neíla navegação da vida, (como lhe chama-
rão Job , eSalamão) o piloto he a refignação com a Divina,

vontade, eo aítrolabio-he a extirpação dos vícios, que em to-

dos os mares enfínara os rumos, porque feha de chegai ao
porto da Salvação.

F 1 M.
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